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Divendres passat va obrir les portes a Santa Per-
pètua el segon restaurant del grup Vostra Vite, una 
nova proposta d’autor després de l’establiment 
que el grup ja té a la Llagosta. 

El disseny del local ha estat obra, una vegada 
més, de l’interiorista Jordi Batlle, a través de la fir-
ma Interiors JBF, que ha construït un espai ampli, 
acollidor i perfectament integrat al parc, amb una 
magnífica terrassa d’estiu encarada al llac del Parc 
Central, a l’avinguda Onze de Setembre.

Vostra Vite estableix un nou concepte de restau-
ració, innovador i dinàmic, amb una cuina tradi-
cional oberta al món. Al restaurant de la Llagosta 

podreu trobar-hi la millor combinació de cuina 
americana, amb les millors hamburgueses; italia-
na, amb una àmplia selecció de pizzes; i basca, amb 
el marisc més saborós.

De Santa Perpètua us sorprendrà l’oferta varia-
da de tapes d’autor i vins, des de les tapes més tra-
dicionals fins a les més exòtiques i arriscades.

I per estrenar el local com cal, cada diumenge a 
la tarda podreu gaudir a ritme de salsa, amb els 
concerts programats a partir de les 18 h al Vostra 
Vite de Santa Perpètua.

I si us quedeu a sopar, al Vostra Vita Lake us con-
viden a un mojito!

VOSTRA VITE LAKE  Avinguda Onze de Setembre (Parc Central)  I  SANTA PERPÈTUA DE MOGODA    

Reserves al 644 74 38 72  I  vostravite.com  I  info@vostravite.com  I  www.interiorsjbf.com  

VOSTRA VITE obre nou restaurant a Santa Perpètua

La bioneuroemoció és un mètode 
de consulta holístic en què es pro-
posa una nova manera de pensar 
i percebre.

Un mètode per començar a 
comprendre que la realitat que 
vivim no és producte de l’atzar, 
sinó de la manera com nosaltres 
veiem i entenem la vida.

La bioneuroemoció estudia 
la connexió entre les emocions 
inconscients, produïdes per si-
tuacions que vivim de manera 
impactant i inesperada, i les mo-
dificacions que aquests xocs emo-
cionals ens poden provocar al 
cos, en manifestar-se un símpto-
ma, un malestar o bé un desajust 
orgànic, mental o conductual.

La malaltia és un mecanisme 
d’adaptació biològic, un progra-
ma específic que utilitza la biolo-
gia per ajudar-nos a resoldre un 

conflicte.
Les persones carreguem una 

programació inconscient, deter-
minada pel nostre arbre transge-
neracional, pel que hem après en 
l’àmbit de la família, de l’escola 
i la religió. La curació d’aquests 
símptomes o conflictes es troba 
just al mateix lloc on s’ha des-
fermat la, diguem-ne, malaltia: la 
ment.

La bioneuroemoció ens en-
senya a obtenir la pau interior. 
Comprenent els programes in-
conscients, utilitzant el poder 
del perdó i deixant anar les emo-
cions desaprenem tot allò que 
hem après per viure en un estat 
de pau, en el qual no jutgem res 
ni ningú, ja que en experimentar 
l’amor per nosaltres mateixos 
també podem sentir-lo pels al-
tres.
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El projecte ha estat dissenyat per l’interiorista Jordi Batlle
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